LIETUVIŲ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Didelės raiškos DVD
grotuvas
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją
ir išsaugokite ją.

DVX640 / DVX642

P/NO : MFL63266771
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Saugos informacija
ĮSPĖJIMAS
ĮSPĖJIMAS: JEI NORITE IŠVENGTI ELEKTROS
SMŪGIO PAVOJAUS, NENUIMKITE DANGČIO (AR
NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS GALI
PRIŽIŪRĖTI VARTOTOJAS, TAIGI REIKIA KREIPTIS Į
KVALIFIKUOTĄ APTARNAUJANTĮ PERSONALĄ.
Šis lygiakraštis trikampis su žaibo
ženklu skirtas perspėti apie tai,
kad gaminio viduje yra neizoliuotų
pavojingų elektros įtampos šaltinių,
kurie gali būti pakankamai stiprūs,
kad keltų elektros smūgio pavojų žmonėms.
Lygiakraštis trikampis su šauktuko
simboliu skirtas įspėti, kad su
gaminiu pateikiamoje literatūroje
yra svarbios naudojimo ir priežiūros
(aptarnavimo) informacijos.
ĮSPĖJIMAS: NORĖDAMI IŠVENGTI GAISRO AR
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, SAUGOKITE ŠĮ
GAMINĮ NUO LIETAUS AR DRĖGMĖS.
ĮSPĖJIMAS: Nemontuokite šios įrangos uždaroje
erdvėje, pavyzdžiui, knygų spintoje ar panašiai.
ĮSPĖJIMAS: Neuždenkite ventiliacijos angų.
Sumontuokite pagal gamintojo instrukcijas.
Angos korpuse skirtos ventiliacijai, patikimam
gaminio veikimui užtikrinti ir apsaugoti nuo
perkaitimo. Angos niekada neturėtų būti uždengtos,
kai gaminys pastatomas ant lovos, sofos, kilimo ar
kito panašaus paviršiaus. Šis gaminys neturėtų būtų
statomas sieniniuose balduose, pavyzdžiui, knygų
lentynose ar ant stovo, nebent juose būtų įrengta
tinkama ventiliacija arba tai leidžiama gamintojo
instrukcijoje.

ĮSPĖJIMAS: Šiame gaminyje naudojama lazerinė
sistema. Norėdami tinkamai naudoti šį gaminį,
įdėmiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir
saugokite ją ateičiai. Jei prietaisą reikia remontuoti,
kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Kitoks, nei nurodyta šioje instrukcijoje, valdymo
priemonių naudojimas, reguliavimas ar kitų
procedūrų atlikimas, gali sukelti pavojingą
spinduliuotę.
Siekdami apsisaugoti nuo tiesioginio lazerio
spindulio, nebandykite atidaryti korpuso. Kai
korpusas atidarytas, gali būti matoma lazerio
spinduliuotė. NEŽIŪRĖKITE TIESIAI Į SPINDULĮ.
ĮSPĖJIMAS dėl elektros laido
Daugumą prietaisų rekomenduojama jungti į
atskirą maitinimo lizdą;
Tai yra į vieną maitinimo lizdą, kuris maitina tik
vieną prietaisą ir neturi papildomų lizdų ar atšakų.
Norėdami būti tikri, pasižiūrėkite šios instrukcijos
techninių duomenų puslapyje. Neperkraukite
sieninių maitinimo lizdų. Perkrauti sieniniai
maitinimo lizdai, nepritvirtinti ar sugadinti
maitinimo lizdai, ilginamieji laidai, nutrinti maitinimo
laidai arba pažeista ar įtrūkusi laidų izoliacija yra
pavojinga. Bet kurios iš minėtų priežasčių gali
sukelti elektros smūgį ar gaisrą. Nuolat tikrinkite
prietaiso maitinimo laidą ir, jei jis atrodo pažeistas ar
nusidėvėjęs, atjunkite jį, nebesinaudokite prietaisu ir
pakeiksite laidą tokiu pat įgaliotajame aptarnavimo
centre. Saugokite laidą nuo fizinio ar mechaninio
poveikio – nesusukite, neužlenkite, nesuspauskite,
neprispauskite durimis, nemindžiokite. Ypač
atkreipkite dėmesį į kištukus, sieninius maitinimo
lizdus ir vietas, kur laidas išeina iš prietaiso.
Norėdami atjungti iš maitinimo tinklo, ištraukite
maitinimo laido kištuką iš lizdo. Montuodami
prietaisą, įsitikinkite, kad kištukas yra lengvai
pasiekiamas.
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ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS
NEATIDARYTI
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Šiame įrenginyje yra nešiojamoji baterija ar
akumuliatorius.
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Saugus baterijos išėmimas iš įrangos: Išimdami
bateriją ar baterijas, atvirkštine tvarka atlikite
įdėjimo veiksmus. Siekdami išvengti aplinkos taršos
ir galimos grėsmės žmonių ar gyvūnų sveikatai,
senas baterijas išmeskite į tam skirtus konteinerius
atitinkamuose surinkimo punktuose. Neišmeskite
baterijų su kitomis atliekomis. Rekomenduojama
naudoti vietinių nemokamų kompensavimo
sistemų baterijas. Baterija neturėtų būti veikiama
per didelio karščio, pavyzdžiui, saulės, ugnies ir pan.
ĮSPĖJIMAS: Prietaisas neturėtų būti veikiamas
vandens (lašų ar purslų) ir ant jo neturėtų būti
dedama vandens pripildytų indų, pavyzdžiui, vazų.

Pastabos dėl autorių teisių
yy Šis gaminys sujungia autorių teisių apsaugos
technologijas, kurias saugo JAV patentai ir kitos
intelektinės nuosavybės teisės. Naudoti šias
autorių teisių apsaugos technologijas turi leisti
įmonė „Rovi“, o jos skirtos tik namų ir kitoms
ribotoms peržiūroms, nebent įmonė „Rovi“ leidžia
kitaip. Atvirkštinė inžinerija arba išardymas yra
draudžiami.
yy Pagal JAV ir kitų šalių autorių teisių įstatymus, dėl
neteisėto televizijos programų, vaizdajuosčių,
DVD, CD ir kitų medžiagų įrašymo, naudojimo,
rodymo, platinimo ar peržiūrėjimo gresia
administracinė ir (arba) baudžiamoji atsakomybė.

Seno prietaiso šalinimas
1. Jei ant gaminio yra šis perbraukto
šiukšlių konteinerio simbolis, reiškia, kad
jam taikoma Europos direktyva 2002/96/
EB.
2. Visi elektros prietaisai turi būti
šalinami atskirai nuo buitinių atliekų,
per vyriausybės ar savivaldos įstaigų
paskirtas surinkimo įstaigas.
3. Tinkamas senų prietaisų šalinimas padės
apsaugoti aplinką ir sveikatą nuo galimų
neigiamų pasekmių.
4. Norėdami gauti daugiau informacijos
apie senų prietaisų šalinimą, kreipkitės
į savo miesto savivaldybę, atliekų
tvarkymo įmonę arba parduotuvę,
kurioje pirkote gaminį.

„LG Electronics“ pareiškia, kad šis (šie)
gaminys(-iai) atitinka esminius ir kitus
svarbius 2004/108/EB, 2006/95/EB ir
2009/125/EB direktyvų reikalavimus ir sąlygas.
Atstovas Europoje: „LG Electronics Service Europe“
B.V.Veluwezoom 15, 1327 AE Almerė. Nyderlandai
(tel. +31–(0)36–547–8888)

Pastabos dėl diskų
yy Nelieskite nuskaitomos disko pusės. Laikykite
diską už kraštų, kad ant paviršiaus neliktų
pirštų atspaudų. Niekada ant disko neklijuokite
popieriaus ar lipnios juostos.
yy Po peržiūros laikykite diską dėkle. Saugokite
diską nuo tiesioginių saulės spindulių ar karščio
šaltinių, niekada nepalikite saulės atokaitoje
pastatytame automobilyje.

Pastabos dėl prietaiso
yy Išsaugokite originalią pakuotę ir pakavimo
medžiagas. Jei jums reikia gabenti prietaisą,
dėl saugumo supakuokite jį taip, kaip buvo
supakuotas gamykloje.
yy Norėdami nuvalyti prietaisą, naudokite sausą,
minkštą audinį. Jei paviršius labai purvinas,
naudokite švelniu plovikliu sudrėkintą minkštą
audinį. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pavyzdžiui,
alkoholio, benzino ar skiediklio, nes tai gali
pažeisti prietaiso paviršių.
yy Šis prietaisas yra tikslus aukštųjų technologijų
įrenginys. Jei optinis objektyvas ir disko suklio
dalys purvinos ar susidėvėjusios, vaizdo kokybė
gali pablogėti. Norėdami gauti išsamesnės
informacijos, kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį
aptarnavimo centrą.

Turinys
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Įžanga

Atkuriami diskai
DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm diskas)

1

Apie „7“ simbolio rodymą

Pradžia

„7“ gali pasirodyti televizoriaus ekrane ir reiškia,
kad funkcija, aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje,
yra negalima tai konkrečiai laikmenai.

Šioje instrukcijoje naudojami
simboliai
Skyriai, kurių pavadinimuose yra vienas iš toliau
esančių simbolių, yra taikomi tik tais simboliais
žymimiems diskams ar failams.

Filmų diskai, kuriuos galima nusipirkti
arba išsinuomoti.
DVD±R (8 cm / 12 cm diskas)
-- Tik baigti, vaizdo tipo
-- Taip pat palaikomi dvisluoksniai
diskai
-- DVD±R, kuriuose yra vaizdo, garso
ar nuotraukų failų.
DVD-RW (8 cm / 12 cm diskas)
-- VR tipo, tik baigti, vaizdo tipo

Vaizdo DVD, DVD±R/RW

-- DVD-RW, kuriuose yra vaizdo,
garso ar nuotraukų failų.

Garso CD

DVD+RW (8 cm / 12 cm diskas)

y

Vaizdo failai, esantys USB /
diske (USB: Tik DVX642)

-- Tik baigti, vaizdo tipo

u

Garso failai, esantys USB / diske
(USB: Tik DVX642)

i

Nuotraukų failai, esantys USB /
diske (USB: Tik DVX642)

r
t

Pridedami priedai

-- DVD+RW, kuriuose yra vaizdo,
garso ar nuotraukų failų.
Garso CD (8 cm / 12 cm diskas)
CD-R/RW (8 cm / 12 cm diskas)
-- CD-R/RW diskai, kuriuose yra
vaizdo, garso ar nuotraukų failų.

,,Pastaba

Nuo RCA iki SCART
kabelio,

Baterija (1)

Nuotolinio valdymo
pultas (1)

Jei norite, kad grotuvas nuskaitytų jūsų
formatuotus daugkartinio įrašymo diskus, turite
nustatyti disko formato parinktį [Mastered].
Pasirinkę parinktį „Live System“, disko negalėsite
naudoti su grotuvu. („Mastered / Live File
System“: Disko formatavimo sistema „Windows
Vista“ operacinėje sistemoje)

Pradžia

Failų suderinamumas

Nuotraukų failai

Bendrai

Nuotraukos dydis: Rekomenduojama mažiau nei
2 MB.

yy Failo pavadinimas negali būti ilgesni nei 35
simboliai.
yy Atsižvelgiant į failų skaičių ir dydį, laikmenos
nuskaitymas gali užtrukti iki keleto minučių.
Didžiausias failų / aplankų skaičius: Iki 600
(bendras failų ir aplankų skaičius)

yy Progresinio ir nenuostolingo glaudinimo
nuotraukų failai nepalaikomi.

,,Pastabos dėl USB įrenginio
(USB: Tik DVX642)

yy Neatjunkite USB įrenginio, kol jis veikia
(vyksta atkūrimas ir t. t.).

CD-R/RW, DVD±R/RW formatas: ISO 9660

yy USB įrenginiai, kuriems prijungiant prie
kompiuterio reikia papildomos programinės
įrangos įdiegimo, nepalaikomi.

Vaizdo failai

yy USB įrenginys: USB įrenginys palaiko USB1.1
ir USB2.0.

Galimas vaizdo dydis: 720 x 576 (vertikaliai x
horizontaliai) taškų
Atkuriami titrai: „SubRip“ (.srt/.txt), „SAMI“ (.smi),
„SubStation Alpha“ (.ssa / .txt), „MicroDVD“ (.sub/
.txt), „SubViewer 2.0“ (.sub / .txt), „TMPlayer“ (.txt),
„DVD Subtitle System“ (.txt)
Atkuriami kodekų formatai: „DIVX3.xx“, „DIVX4.xx“,
„DIVX5.xx“, „MP43“, „XviD“, „3IVX“

yy Galima atkurti filmų, muzikos ir nuotraukų
failus. Daugiau informacijos apie reikiamus
atlikti veiksmus su kiekviena byla, rasite
atitinkamuose puslapiuose.
yy Siekiant išvengti duomenų praradimo,
rekomenduojama reguliariai daryti
atsargines kopijas.

Atkuriami garso formatai: „Dolby Digital“, „DTS“
„PCM“, „MP3“, „WMA“

yy Naudojant USB ilgintuvą, USB šakotuvą ar
USB kortelių skaitytuvą, įrenginys su USB
jungtimis gali būti neatpažintas.

Diskretizavimo dažnis: nuo 8 iki 48 kHz (MP3),
nuo 32 iki 48 kHz (WMA)

yy Kai kurie USB įrenginiai su šiuo prietaisu gali
neveikti.

Sparta bitais (MP3 / WMA / DivX): nuo 8 iki 320
kb/s (MP3), nuo 32 iki 192 kb/s (WMA), mažiau nei
4 Mb/s (DivX)

yy Skaitmeniniai fotoaparatai ir mobilieji
telefonai nepalaikomi.

,,Pastaba

Šis prietaisas nepalaiko failų, įrašytų su GMC*1 ar
Qpel*2. Tai MPEG4 standarto vaizdo kodavimo
būdai, panašūs į „DivX“.
*1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel

Garso failai
Diskretizavimo dažnis: nuo 8 iki 48KHz (MP3),
nuo 32 iki 48KHz (WMA)
Sparta bitais: nuo 8 iki 320 kb/s (MP3),
nuo 32 iki 192 kb/s (WMA)

yy Prietaiso USB jungties negalima prijungti
prie asmeninio kompiuterio. Prietaiso
negalima naudoti kaip duomenų laikmenos.

Regiono kodas
Regiono kodas išspausdintas užpakalinėje prietaiso
dalyje. Šis prietaisas gali atkurti tik DVD diskus,
pažymėtus tuo pačiu regiono kodu arba ženklu
„ALL“.

1
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Galimi failų plėtiniai: „.avi“, „.mpg“, „.mpeg“, „.mp3“,
„.wma“, „.jpg“, „.jpeg“
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Nuotolinio valdymo pultas
• • • • • • • • • • c•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
DVD MENU: Įjungia arba išjungia DVD meniu.
TITLE: Įjungia disko antraščių meniu, jei toks yra.
w/s/a/d: Meniu valdymas.
ENTER (b): Patvirtina meniu pasirinkimą.
DISPLAY: Įjungia arba išjungia rodymą ekrane.

1
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RETURN (x): Pereina prie ankstesnio meniu arba jį
išjungia.
AUDIO ([): Parenka garso kalbą arba garso kanalą.
SUBTITLE (]): Parenka titrų kalbą.
ANGLE (}): Parenka DVD kameros kampą, jei
galima.
SETUP: Įjungia arba išjungia nustatymų meniu.
?

• • • • • • • • • • a•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
POWER (1): Įjungia arba išjungia prietaisą.
OPEN / CLOSE (B): Atidaro arba uždaro disko dėklą.
Skaičių mygtukai: Parenka numeruotus meniu
punktus.
CLEAR: Pašalina takelių skaičių programų sąraše.
PROGRAM: Įjungia programos redagavimo režimą.
• • • • • • • • • • b•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
SCAN (c/v): Ieško atgal arba pirmyn.
SKIP (C/V): Pereina prie kito arba prieš tai
buvusio skyriaus / takelio / failo.
PAUSE / STEP (M): Pristabdo atkūrimą.
PLAY (z): Pradeda atkurti.
STOP (Z): Sustabdo atkūrimą.

• • • • • • • • • • d•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
A-B: Kartoja skyrių.
REPEAT: Kartoja skyrių, takelį, antraštę arba viską.
ZOOM: Padidina vaizdo dydį.
?: Šis mygtukas nepasiekiamas.

Baterijų įdėjimas

Nuimkite užpakalinėje nuotolinio valdymo pulto
dalyje esantį dangtelį ir įdėkite R03 (AAA dydžio)
baterijas tinkamais4 ir 5 poliais.

Pradžia
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Priekinis skydelis
1
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a Disko dėklas

f C/V (Praleisti)

b Nuotolinio valdymo jutiklis

g Z (Stabdyti)

c Ekranas

h 1 (Maitinimas)

d B (Atidaryti / Uždaryti)

i USB lizdas (Tik DVX642)

e d (Pradėti Atkurti)

Užpakalinis skydelis

a Kintamosios srovės maitinimo laidas

d VIDEO OUTPUT

b DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL)

e COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN
OUTPUT (Y PB PR)

c AUDIO OUTPUT (Kairė / Dešinė)

10
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Prijungimas prie
televizoriaus
Audio ir Video (garso ir vaizdo)
pajungimas
2
Prijungimas

Naudodami „RCA to SCART“ laidą, atitinkamai
prijunkite RCA (VIDEO OUTPUT/AUDIO OUTPUT
(K/D)) laido galus prie prietaiso VIDEO OUTPUT ir
AUDIO OUTPUT (K/D) lizdų, o “Scart” laido galąprie
televizoriaus “Scart” lizdo.

Komponentinio vaizdo kabelio
prijungimas
Sujunkite prietaiso COMPONENT/PROGRESSIVE
SCAN OUTPUT lizdus su atitinkamais televizoriaus
lizdais, naudodami komponentinį vaizdo kabelį, Y –
žalias antgalis, Pb – mėlynas, Pr – raudonas.

Užpakalinė prietaiso dalis

Komponentinis
Kabelis
Televizorius
Užpakalinė prietaiso dalis

Nuo RCA iki SCART kabelis
Televizorius
VIDEO IN

L

yy Jeigu jūsų TV priima progresyvaus formato
signalus, turite naudoti šią sąsają ir nustatymo
rėžime nustatyti [Progressive Scan](progresyvus
skanavimas) į “įjungta” padėtį. (žiūrėti psl. 12)
yy Turėtumėte garso kabeliu sujungti prietaisą ir
televizorių.

Prijungimas
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Prijungimas prie
stiprintuvo

yy Jei jūsų televizorius nepalaiko 96 kHz
diskretizavimo dažnio, nustatymų meniu
parinkčiai [Sample Freq.] nustatykite reikšmę
[48 kHz].

Garso kabelio prijungimas

yy Jei jūsų televizoriuje nėra „Dolby Digital“ ir MPEG
dekoderių, nustatymų meniu parinktims [Dolby
Digital] ir [MPEG] nustatykite reikšmę [PCM].

Sujunkite prietaiso garso išvestį su stiprintuvo 2
kanalų garso įvestimi, naudodami garso kabelį,
kurio garso kairės / dešinės kištukai yra atitinkamai
balti / raudoni.

,,Pastaba

yy Norėdami ekrane pamatyti įdėto disko garso
formatą, spauskite mygtuką AUDIO.

Užpakalinė prietaiso dalis

Garso Kabelis

Imtuvas / Stiprintuvas

COAXIAL (skaitmeninio garso)
kabelio prijungimas
Sujunkite vieną iš prietaiso skaitmeninio garso
išvesčių (COAXIAL) su atitinkama stiprintuvo
jungtimi.

Bendraašis
Kabelis

Užpakalinė prietaiso dalis

Imtuvas / Stiprintuvas

OPTICAL

yy Šis prietaisas neatlieka vidinio (2 kanalų)
DTS garso takelio dekodavimo. Jei norite
mėgautis daugiakanaliu erdviniu garsu,
vieną iš prietaiso skaitmeninio garso
išvesčių prijunkite prie su DTS suderinamo
stiprintuvo.

2
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yy Jei stiprintuvas nepalaiko skaitmeninės
išvesties garso formato, bus gaunamas
stiprus iškreiptas garsas arba nebus jokio
garso.

3
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Sistemos nustatymas

Nustatymai
Kai pirmąkart įjungsite prietaisą, turėsite pasirinkti
pageidaujamą kalbą.

Parinkčių nustatymas
[Setup] meniu galite keisti prietaiso nustatymus.
1. Paspauskite mygtuką SETUP.
2. Mygtukais w/s pasirinkite pirmą nuostatų
parinktį ir spauskite mygtuką d, jei norite pereiti
į antro lygmens meniu.

3

3. Mygtukais w/s pasirinkite antrą nuostatų
parinktį ir spauskite mygtuką d, jei norite pereiti
į trečio lygmens meniu.

Sistemos nustatymas

4. Mygtukais w/s pasirinkite norimą nustatymą ir,
patvirtindami pasirinkimą, spauskite ENTER (b).

[LANGUAGE] meniu
Menu Language
Pasirinkite kalbą nustatymų meniu ir ekrane
rodomai informacijai.

[DISPLAY] meniu
TV Aspect
Pasirinkite, kokio formato vaizdą rodyti, priklausomai
nuo jūsų televizoriaus ekrano formos.
[4:3]: Pasirinkite, jei prijungtas standartinis 4:3
formato televizorius.
[16:9]: Pasirinkite, jei prijungtas 16:9 formato
plačiaekranis televizorius.

Display Mode
Jei pasirinkote 4:3 formatą, reikės nurodyti, kaip
televizoriaus ekrane turi būti rodomos plačiaekranės
programos ir filmai.
[Letterbox]: Plačiaekranis vaizdas bus rodomas
su juodomis juostomis viršuje ir apačioje.
[Panscan]: Vaizdas bus per visą 4:3 ekraną,
tačiau kraštai bus nukirpti.

Progressive Scan (Video sąsajos
komponentams)

[Original]: Nurodo originalią kalbą, kuria diskas
buvo įrašytas.

Pasirenka ar komponentų/progresyvaus skanavimo
išėjimo lizdai siunčia progresyvius signalus. Jei jūsų
TV priima progresyvaus formato signalus, pasirinkus
[On] mėgausitės tikslia spalvų reprodukcija ir aukšta
vaizdo kokybe. TV nepriima progresyvaus format
signalus, pasirinkite [Off ].

[Other]: Kitai kalbai pasirinkti naudokite skaičių
mygtukus. Spauskite ENTER (b) ir įveskite
atitinkamą 4 skaitmenų skaičių pagal kalbų
kodų sąrašą. (Žiūrėkite puslapį 20) Jei įvesdami
skaičius suklydote, mygtuku CLEAR ištrinkite
juos ir pataisykite.

Jei per klaidą pasirinkote [On], turite perkrauti
įrenginį. Pirmiausia, išimkite iš įrenginio diską.
Tuomet nuspauskite ir penkias sekundes palaikykite
STOP mygtuką. Video išėjimas bus atkurtas
standartiniame nustatyme ir vaizdas bus matomas
televizoriuje.

Disc Audio/Disc Subtitle/Disc Menu
Pasirinkite kalbą disko garsui / titrams / meniu.

[Off] (disko titrams): Išjungia titrų rodymą.

Sistemos nustatymas

13

[AUDIO] meniu

[OTHERS] meniu

Dolby Digital / DTS / MPEG

B.L.E (Juodos spalvos plėtotė)

Nustatykite prietaiso garso parinktis pagal įvairius
naudojamų diskų tipus.

Pasirinkite norimą tamsumo lygį pagal savo ekrano
galimybes.

Sample Freq. (Dažnis)

REC Bitrate (Tik DVX642)

Pasirinkite garso signalo diskretizavimo dažnį nuo
[48 kHz] iki [96 kHz].

Galite pasirinkti tiesioginio įrašymo į USB spartą
bitais. Didesnė sparta suteikia geresnę garso
kokybę, tačiau užima daugiau vietos USB „Flash“
atmintinėje. Daugiau informacijos apie tiesioginį
įrašymą į USB ieškokite 16 puslapyje.

DRC (Dinaminė dažnių kontrolė)
Išvalo garsą, kai garsumas sumažintas (tik „Dolby
Digital“). Nustatykite [On], jei norite įjungti šį efektą.

Nustatykite [On] tik tuomet, jei atkuriamas
daugiakanalis karaokės DVD. Diske esantys karaokės
kanalai sujungiami į normalų stereogarsą.

[LOCK] meniu
Norėdami naudoti LOCK meniu, pirmiausia skiltyje
[Area Code] turite sukurti 4 skaitmenų slaptažodį.
Jei pamiršite savo slaptažodį, galėsite jį atkurti.
Pirmiausia iš prietaiso išimkite diską. Įjunkite
nustatymų meniu ir įveskite 6 skaitmenų skaičių
„210499“. Prietaiso ekrane atsiras užrašas „P CLr“ ir
slaptažodis bus pašalintas.

Rating
Pasirinkite įvertinimo lygį. Kuo žemesnis lygis, tuo
griežtesnis įvertinimas. Pasirinkę [Unlock], galite
išjungti įvertinimą.

Password
Nustatyti arba pakeisti užrakto nustatymų
slaptažodį.

Area Code
Standartinio vietovės kodo, esančio 19 puslapyje,
įvedimas.

APIE „DIVX“ VAIZDĄ: „DivX®“ – skaitmeninis vaizdo
formatas, sukurtas „DivX, Inc“. Tai oficialus „DivX
Certified®“ įrenginys, galintis atkurti „DivX“ vaizdą.
Daugiau informacijos ir programinės įrangos,
galinčios perkoduoti failus į „DivX“ vaizdo formatą,
priemonių pateikiama adresu divx.com.
APIE „DIVX“ PASLAUGĄ „VIDEO-ON-DEMAND“
(vaizdas pagal pareikalavimą): Jei norite šiuo „DivX
Certified®“ prietaisu peržiūrėti įsigytus „DivX Videoon-Demand“ (VOD) filmus, privalote jį užregistruoti.
Registracijos kodas nurodytas prietaiso sąrankos
meniu, „DivX VOD“ skyriuje. Daugiau informacijos,
kaip baigti registraciją, pateikiama adresu vod.divx.
com.
[Register]: Rodo prietaiso registracijos kodą.
[Deregister]: Išregistruoja prietaisą ir rodo
išregistravimo kodą.

3
Sistemos nustatymas

Vocal

DivX(R) VOD
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Naudojimas

Naudojimas

Bendras atkūrimas

Informacija ekrane ry

Diskų leidimas rt

1. Atkūrimo metu spauskite mygtuką DISPLAY, jei
norite rodyti įvairią atkūrimo informaciją.

1. Paspauskite mygtuką OPEN / CLOSE (B) ir
įdėkite diską į dėklą.
2. Paspaudę mygtuką OPEN / CLOSE (B),
uždarykite disko dėklą.
Daugumai DVD-ROM diskų atkūrimas
pradedamas automatiškai.
Garso CD mygtukais w/s/a/d pasirinkite
takelį ir spauskite mygtuką PLAY (z) arba
ENTER (b), jei norite pradėti takelio atkūrimą.

Failų atkūrimas

yui

4
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1. Paspauskite mygtuką OPEN / CLOSE (B) ir
įdėkite diską į dėklą arba prijunkite USB įrenginį.
(USB: Tik DVX642)
2. Mygtukais w/s/a/d pasirinkite failą ir
spauskite mygtuką PLAY (z) arba ENTER (b),
jei norite pradėti failo atkūrimą.
RETURN (x)

Perjungia tarp disko ir USB
įrenginio.

TITLE

Pakeičia režimą. (Muzika :
Nuotraukos : Filmai)

Ekrane galite rodyti įvairią informaciją ir su turiniu
susijusius nustatymus.

2. Mygtukais w/s pasirinkite nustatymus.
3. Mygtukais a/d ir skaičių mygtukais
nustatykite norimą parinkčių reikšmę.
4. Spauskite mygtuką RETURN(x), jei norite
išjungti informacijos rodymą ekrane.
Esamo įvykio numeris / visų
įvykių skaičius
Esamo skyriaus numeris / visų
skyrių skaičius
Praėjęs atkūrimo laikas
Visas pasirinktas dabartinio
įvykio / failo laikas
Pasirinkite garso kalbą arba
kanalą
Pasirinkti titrai
Pasirinktas peržiūros kampas /
visų peržiūros kampų skaičius

Naudojimas

Bendras naudojimas
Tikslas

Veiksmas

Atkūrimas

Paspauskite mygtuką PLAY (z)

Pristabdymas

Paspauskite mygtuką
PAUSE / STEP (M)
Paspauskite mygtuką STOP (Z)

Sustabdymas
Peršokti prie
kito arba
anksčiau
buvusio

Atkūrimo metu paspauskite
mygtuką C arba V

Greitas
prasukimas
arba atsukimas
atgal

Atkūrimo metu paspauskite
mygtuką c arba v.
(Nuspauskite ir laikykite
mygtuką C arba V , esantį
priekiniame skydelyje)

Tęsti atkūrimą Jei norite išsaugoti sustabdymo
vietą, atkūrimo metu paspauskite
mygtuką STOP (Z).

Paskutinės
Išjungus prietaisą, jis įsimins
vietos atmintis paskutinę žiūrėtą vietą, net jei
diskas vėl įdedamas po išėmimo
arba prietaisas įjungiamas po
išjungimo su tuo pačiu disku.
(Tik DVD / garso CD)

Papildomos atkūrimo
funkcijos
Filmas ry
Veiksmas

Įjungti disko
meniu

Paspauskite mygtuką DVD
MENU. (Tik DVD)

Atkurti
pakartotinai

Atkūrimo metu paspauskite
mygtuką REPEAT. Norėdami
pasirinkti kartotiną vietą,
pakartotinai paspauskite
mygtuką REPEAT.

Diskų arba
Spaudydami mygtuką TITLE,
USB įrenginių, pasirinkite reikiamą meniu
turinčių kelių [MUSIC], [PHOTO] arba [MOVIE].
tipų failus,
atkūrimas
Sistemos
pasirinkimas

Ekrano
užsklanda

Turite pasirinkti tam tikrą
sistemos veikimo režimą,
tinkamą savo televizoriui. Jei
prietaise yra diskas, išimkite jį ir
5 sekundes laikykite nuspaudę
mygtuką PAUSE/STEP (M),
tuomet galėsite pasirinkti
sistemą (PAL, NTSC, AUTO).
Palikus prietaisą sustabdyto
atkūrimo režimu maždaug
penkioms minutėms, įsijungs
ekrano užsklanda.
Dar po penkių minučių prietaisas
išsijungs.

• DVD: Chapter/ Title/ Off
• Filmas: Track/ All/ Off
Atkurti kadrą
po kadro

Atkūrimo metu paspauskite
mygtuką PAUSE/STEP (M), tada
spaudykite PAUSE/STEP (M)
tęsdami atkūrimą po vieną kadrą.

Kartoti
Norimos pakartoti dalies
konkrečią dalį pradžioje paspauskite mygtuką
A-B, tą patį atlikite ir dalies
pabaigoje.
Norėdami tęsti įprastą atkūrimą,
paspauskite A-B parinktį [Off ].
Pradžios taško paieška, įvedant
Nustatykite
pageidaujamą laiko kodą. Paspauskite mygtuką
atkūrimo
DISPLAY ir pasirinkite laikrodžio
pradžios laiką piktogramą. Įrašykite laiką ir
paspauskite mygtuką ENTER (b).
Pavyzdžiui, jei norite rasti vietą,
kurios laikas yra 1 valanda, 10
minučių, 20 sekundžių nuo
filmo pradžios, įrašykite 11020 ir
paspauskite mygtuką ENTER (b).
Jei įrašėte neteisingą skaičių,
paspauskite mygtuką CLEAR ir
įrašykite iš naujo.
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Tikslas

yy Paspauskite mygtuką
STOP (Z) vienąkart: Ekrane
rodoma MZ (tęstinas
sustabdymas)
yy Paspauskite mygtuką
STOP (Z) dukart: Ekrane
rodoma Z (visiškas
sustabdymas)

15
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Titrų koduotės
pakeitimas
(Tik vaizdo
failams)

Atkūrimo metu paspauskite ir
tris sekundes laikykite mygtuką
SUBTITLE. Pasirodys kalbos kodas.
Mygtukais a arba d rinkitės
kitą kalbos kodą, kol pamatysite
norimus titrus, ir paspauskite
mygtuką ENTER (b).

Sukurti arba
ištrinti savo
programą

Mygtukais w/sir ENTER (b)
pridėkite muzikos failų į programos
sąrašą,

Sulėtinti
Kai atkūrimas pristabdytas,
atkūrimo greitį paspauskite mygtuką v ir
pasirinkite norimą sulėtinto
(tik pirmyn)
rodymo greitį. Paspauskite
mygtuką PLAY (z), jei norite
tęsti atkūrimą normaliu greičiu.

Kai pridėsite visus
pageidaujamus muzikos failus,
paspauskite mygtuką PROGRAM,
taip baigdami programos sąrašo
redagavimą.
Jei norite pašalinti failą(-us) iš
programos sąrašo, programos
redagavimo režimu pasirinkite
failą ir paspauskite mygtuką
CLEAR.

Padidinto
Atkūrimo metu arba pristabdžius,
vaizdo peržiūra spaudydami mygtuką ZOOM,
pasirinkite norimą didinimo
režimą.
ZOOM: 100% : 200 % : 300 %
: 400 % : 100 %
w/s/a/d: Galite paslinkti
padidintą vaizdą.
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Muzika tu
Tikslas

Veiksmas

Atkurti
pakartotinai

Atkūrimo metu paspauskite
mygtuką REPEAT. Norėdami
pasirinkti kartotiną vietą,
pakartotinai paspauskite
mygtuką REPEAT.
• TRACK / ALL

Norėdami pasirinkti
pageidaujamą failą, paspauskite
mygtuką PROGRAM, ekrane
atsiras simbolis {.

Jei iš programos sąrašo norite
pašalinti visus failus, programos
redagavimo režimu pasirinkite
[Clear All] ir paspauskite mygtuką
ENTER (b).
Failo
informacijos
rodymas (ID3
TAG)

Leidžiant MP3 failą, turintį failo
informacijos, ši informacija
gali būti rodoma pakartotinai
spaudžiant mygtuką DISPLAY.
yy Priklausomai nuo MP3 failų,
informacija ekrane gali būti
nerodoma.

Muzikinių
kompaktinių
diskų įrašymas
į USB įrenginį
X2 greičiu
(tik muzikinių
diskų)
(Tik DVX642)

Prieš įrašydami, prie prietaiso
prijunkite USB įrenginį.
Įdėkite garso CD ir mygtukais
w/s, DVD MENU ar skaičių
mygtukais pasirinkite takelį.
yy Takeliui įrašyti: Esant
atkūrimo, pristabdymo ar
tęstino sustabdymo režimui,
paspauskite mygtuką AUDIO
([).
yy Visiems takeliams įrašyti: Esant
visiško sustabdymo režimui,
paspauskite mygtuką AUDIO
([).
yy Programos sąrašui įrašyti:
Esant visiško sustabdymo
režimui, pasirinkę takelį , esantį
programos sąraše, paspauskite
mygtuką AUDIO ([).

Naudojimas

,,Pastaba (Tik DVX642)

yy Naudojant šią funkciją, USB „Flash“
atmintinėje bus sukurtas aplankas „CD_REC“
– jame bus išsaugoti muzikos failai.
yy USB „Flash“ atmintinės atjungimas, prietaiso
išjungimas ar disko dėklo atidarymas gali
sukelti gedimų.
yy Jei USB „Flash“ atmintinėje nepakanka laisvos
vietos, įrašymas nebus atliekamas. Norėdami
padidinti laisvos vietos kiekį, kompiuteriu
ištrinkite failus.
yy CD-G diskai ir garso CD, koduoti DTS, negali
būti įrašomi.
yy Išoriniai kietieji diskai, kortelių skaitytuvai,
keleto skirsnių USB, užrakinti įrenginiai ir
MP3 grotuvai nepalaikomi.
yy Įrašymo formatas: MP3 failas
yy Kodavimo kokybė: 96 Kbps / 128 Kbps

Nuotraukosi
Tikslas

Veiksmas

Peržiūrėti
nuotraukas
skaidrių
peržiūros
režimu

Jei norite pradėti peržiūrą,
mygtukais w/s/a/d
paryškinkite (`) piktogramą ir
paspauskite mygtuką ENTER (b).

Nustatykite
Mygtukais a/d galite keisti
skaidrių
peržiūros greitį, kai paryškinta
peržiūros greitį (J) piktograma.
Pasukti
nuotrauką

Mygtukais w/s žiūrėdami
nuotrauką per visą ekraną galite
ją pasukti prieš arba pagal
laikrodžio rodyklę.

Padidintos
nuotraukos
peržiūra

Žiūrėdami nuotrauką per visą
ekraną, spaudydami mygtuką
ZOOM, galite pasirinkti didinimo
režimą.
ZOOM: 100% : 200 % : 300 %
: 400 % : 100 %
Mygtukais w/s/a/d: Galite
paslinkti padidintą nuotrauką.

Muzikos
klausymas
peržiūrint
skaidres

Jei tame pačiame diske
saugomos ir nuotraukos, ir
muzika, peržiūrėdami galite
klausytis muzikos.
Jei norite pradėti peržiūrą,
mygtukais w/s/a/d
paryškinkite (~) piktogramą ir
paspauskite mygtuką ENTER (b).
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Neteisėtas autorių teisių saugomos medžiagos,
įskaitant kompiuterines programas, failus,
transliacijas ir garso įrašus, kopijavimas gali
būti laikomas autorių teisų pažeidimu ir gali
užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Tokiais
tikslais šios įrangos naudoti negalima.
Būkite atsakingi
Gerbkite autorių teises
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Trikčių šalinimas

Trikčių šalinimas

Trikčių šalinimas
Požymis

Priežastis

Sprendimas

Nėra maitinimo.

Maitinimo laidas atjungtas.

Maitinimo laidą įjunkite į elektros lizdą.

Maitinimas įjungtas,
bet prietaisas neveikia.

Neįdėtas diskas.

Įdėkite diską.

Prietaisas nepradeda
atkūrimo.

Įdėtas neatkuriamas diskas.

Įdėkite atkuriamą diską (patikrinkite disko tipą
ir regiono kodą).

Nustatytas įvertinimo lygis.

Pakeiskite įvertinimo lygį.

Nuotolinio valdymo pultas
nenukreiptas į jutiklį prietaise.

Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į jutiklį
prietaise.

Nuotolinio valdymo pultas per
toli nuo prietaiso.

Pabandykite prieiti arčiau.

Bloga vaizdo kokybė ir
garso iškraipymai

Ant disko paviršiaus yra pirštų
atspaudų ar dulkių.

Švariu audiniu valykite diską nuo centro
link išorės. Nenaudokite stiprių tirpiklių
(alkoholio, benzino, skiediklio, parduotuvėse
parduodamų valiklių).

Nėra vaizdo

Televizorius nenustatytas priimti
signalą iš prietaiso.

Televizoriuje pasirinkite tinkamą vaizdo
įvesties režimą.

Blogai prijungtas vaizdo kabelis.

Tinkamai prijunkite vaizdo kabelį.

Garso kabeliu prijungta įranga
nenustatyta priimti garso
signalo iš prietaiso.

Garso stiprintuve pasirinkite tinkamą įvesties
režimą.

Netinkamai nustatytos garso
parinktys.

Tinkamai nustatykite garso parinktis.

Nuotolinio valdymo
pultas veikia
netinkamai.
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Nėra garso
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Vietovės kodų sąrašas
Pasirinkite vietovės kodą iš šio sąrašo.
Vietovė

Kodas Vietovė

Afganistanas

AF Fidžių

Kodas Vietovė

Kodas Vietovė

Kodas

FJ Monakas

MC Singapūras

SG

MN Slovakijos
MA Respublika

SK

NP Slovėnija
NL Pietų Afrika

ZA

Argentina

AR Suomija

FI Mongolija

Australija

AU Prancūzija

FR Marokas

Austrija

AT Vokietija

DE Nepalas

Belgija

BE Didžioji Britanija

GB Nyderlandai

Butanas

BT Graikija

GR Antilai

Bolivija

BO Grenlandija

GL Naujoji Zelandija

Brazilija

BR Honkongas

HK Nigerija

Kambodža

KH Vengrija

HU Norvegija

Kanada

CA Indija

IN Omanas

Čilė

CL Indonezija

ID Pakistanas

Kinija

CN Izraelis

IL Panama

Kolumbija

CO Italija

IT Paragvajus

Kongas

CG Jamaika

JM Filipinai

Kosta Rika

CR Japonija

JP Lenkija

Kroatija

HR Kenija

KE Portugalija

SI

AN Pietų Korėja
NZ Ispanija

KR

NG Šri Lanka
NO Švedija

LK

OM Šveicarija
PK Taivanas

CH

ES
SE
TW

PA Tailandas
PY Turkija

TH

PH Uganda
PL Ukraina

UG

PT JAV
RO Urugvajus

TR
UA
US
UY

Čekijos Respublika

CZ Kuveitas

KW Rumunija

Danija

DK Libija

Ekvadoras

EC Liuksemburgas

RU Vietnamas

VN

Egiptas

EG Malaizija

LY Rusijos
LU Federacija
MY Saudo Arabija

SA Zimbabvė

ZW

Salvadoras

SV Maldyvai

MV Senegalas

SN

Etiopija

ET Meksika

MX

Uzbekistanas

UZ
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Kalbų kodų sąrašas
Naudodamiesi šiuo sąrašu, įveskite norimą kalbą šiems pradiniams nustatymams: [Disc Audio],
[Disc Subtitle] ir [Disc Menu].
Kalba

Kodas

Kalba

Kodas

Kalba

Kodas

Kalba

Kodas

Afarų

6565

Prancūzų

7082

Lietuvių

7684

Sindhų

8368

Afrikiečių

6570

Fryzų

7089

Makedonų

7775

Singalų

8373

Albanų

8381

Galų

7176

Malagasių

7771

Slovakų

8375

Amharų

6577

Gruzinų

7565

Malajiečių

7783

Slovėnų

8376

Arabų

6582

Vokiečių

6869

Malajalių

7776

Ispanų

6983

Armėnų

7289

Graikų

6976

Maorių

7773

Sudaniečių

8385
8387

Asamų

6583

Grenlandų

7576

Marahtų

7782

Suahelių

Aimarų

6588

7178

Moldavų

7779

Švedų

8386

Gudžaratų

7185

Mongolų

7778

Tagalų

8476

Baškirų

6665

Hausų

7265

Nauriečių

7865

Tadžikų

8471

Baskų

6985

Hebrajų

7387

Nepaliečių

7869

Tamilų

8465

Bengalų

6678

Hindi

7273

Norvegų

7879

Telugų

8469

Butanų

6890

Vengrų

7285

Orijų

7982

Tajų

8472

Biharų

6672

Islandų

7383

Pendžabų

8065

Tongiečių

8479

Bretonų

6682

Indoneziečių

7378

Puštų

8083

Turkų

8482

7065

Turkmėnų

8475

Bulgarų

6671

Interlingva

7365

Persų

Birmiečių

7789

Airių

7165

Lenkų

8076

Tvi

8487

Baltarusių

6669

Italų

7384

Portugalų

8084

Ukrainiečių

8575

Kinų

9072

Japonų

7465

Kečujų

8185

Urdų

8582
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Kroatų

7282

Kanadiečių

7578

Reto-romanų

8277

Uzbekų

8590

Priedas

Gvaranių

Azerbaidžaniečių 6590

Čekų

6783

Kašmyrų

7583

Rumunų

8279

Vietnamiečių

8673

Danų

6865

Kazachų

7575

Rusų

8285

Volapiukas

8679

Olandų

7876

Kirgizų

7589

Samojiečių

8377

Velsų

6789

Anglų

6978

Korėjiečių

7579

Sanskrito

8365

Volofų

8779

Esperanto

6979

Kurdų

7585

Škotų Gėlų

7168

Chosų

8872

Estų

6984 Laosiečių

Farerų

7079

Fidžių

7074

Suomių

7073

7679

Serbų

8382

Jidiš

7473

Lotynų

7665

Serbų-Kroatų

8372

Jorubų

8979

Latvių

7686

Šonų

8378

Zulų

9085

Lingala

7678

Priedas

Techniniai duomenys
Reikalingas
maitinimo šaltinis

Kintamosios srovės
200–240 V, 50 / 60 Hz

Energijos
sąnaudos

8W

Matmenys
(P x A x I)

(360 x 35 x 195) mm

Svoris (apytikslis)

1,4 kg

Darbinė
temperatūra

nuo 5 °C iki 35 °C

Veikti tinkamas
aplinkos
drėgnumas

nuo 5 % iki 90 %

Lazeris

Puslaidininkių lazeris

Signalų sistemos

PAL / NTSC

Magistralinis
maitinimas (USB)

nuolatinė srovė 5 V 0
200 mA (Tik DVX642)

VIDEO OUTPUT

1,0 V (p-p), 75 Ω,
sinchronizuotas
neigiamas, RCA lizdas x 1

COMPONENT /
PROGRESSIVE
SCAN OUTPUT

(Y) 1,0 V (p-p), 75
Ω, sinchronizuotas
neigiamas, RCA lizdas x 1,
(Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω,
RCA lizdas x 2
2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600
Ω, RCA lizdas (L, R) x 1

DIGITAL OUTPUT
(COAXIAL)

0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA
lizdas x 1

Išvaizda ir techniniai duomenys gali keistis be
išankstinio įspėjimo.

Prekių ženklai ir
licencijos
Pagaminta pagal „Dolby“ laboratorijų licenciją.
„Dolby“ ir dvigubas D simbolis yra „Dolby“
laboratorijų prekių ženklai.

„DVD Logo“ yra įmonės „DVD Format/Logo
Licensing“ prekių ženklas.

„DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra
bendrovės „DivX, Inc.“ prekių ženklai ir naudojami
pagal licenciją.
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Priedas

ANALOG AUDIO
OUTPUT
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